
الرحيم    الرحمن ا بسم  

الة         وعلى محمد سيدنا المرسلين أشرف على والسلم والصلة  

اجمعين  وصحبة

http://forum.arabictrader.com/t136097.html

الكرام  اخوانى

باستخدام          للمتاجرة جدا وبسيطة سهلة طريقة اليوم لكم اقدم  

الزمنية   السعرية المستويات  

غير          نها ا البعض يراها ومصطلحات مفاهيم شرح فى لتعقيد ا وبدون  

مفهومة  

ا          ونسأل واضحة عمل بخطوات الطريقة شرح فى مباشرة سندخل  

والسداد  التوفيق

المستعان  وا

على           سأجيب ا وبأذن بمفردة واحد كل اخاطب وكأنى اتكلم سوف  

سؤال  اى  

اشرحة         نفسى واعتبر مايكون بأبسط الشرح ابسط ان وسأحاول  

عالم      يدخل يوم اول تدأ مب لشخص  

الفوركس



النبى   على صلى

1- فريم        اى على هتشتغل انت وشوف الشارت افتح

2- يكون     ما اصغر الشارت صغر

3- وقيعان    قمم قدامك هيظهر

4- الزوج           شايف مانت حسب او نفسيا ترتحلو واللى يعجبك اللى ار اخت  

هابط   او صاعد

الحالى           -5 الزوج سعر من القريب القاع او القمة ار تخت ان حاول  

ها     يت بدا من الدورة تأخذ حتى  

قمة   -6 مثل اخترت  

يها         عل وكليك اتريدر ت المي فى الموجودة الين السيكل اداة هتنزل  

تظهر     ان الى نقط 3مرتين

حتى          الشمال الى الداة واسحب الثة ث ل ا النقطة على الماوس ضع  

الرقم   3ترى 6 0

هاى            او قمة توجد هل لديك ظهرت التى الزمنية المسافة هذة فى  

اخترتها؟     التى القمة من اعلى

قمتك           يبقى المختارة تقطتك من اعلى هاى او قمة وجدت ان  

قمة       تختار ان ويجب مظبوطة غير المختارة  



زمن        فى قمة اعلى بتختار يعنى 3غيرها 6 شمعة 0

قاع      اخترت كنت اذا الطريقة وبنفس

يعنى          -7 مظبوط قاع او مظبوطة قمة اخترت انك تأكدت بعدما  

بترجع     السليمة البداية نقطة اخترت  

لين    السيكل اداة على

لك           يظهر حتى المرة هذة بقى ليمين ا جهة الثة ث ل ا النقطة وتسحب  

1الرقم  8 عندة   0 عمودى خط وتضع

الشمعة        - حتى لبداية ا نقطة من المسافة 1هذة 8 فترة  0 باسميها  

للدورة   النصف عمر

الرقم        يظهر ان الى الداة تسحب 3ثم 6 اخر    0 عمودى خط وتضع  

زمن        الى ية البدا نقطة من المسافة 3هذة 6 المسافة   0 هى شمعة  

يها    عل ستتاجر التى ية الزمن

الحسابات    جميع تنتهى نتهاءها وبا

واضح؟           غير شئ اى او سعوبة اى هناك هل هنا الى

ا          شاء ان نكمل ان قبل يها عل ونجيب السئلة ننتظر



المجاملت          فى وقت نضيع ل وحتى جميعا اخوانى لكم شكرا  

التطبيق     فى مباشرة وندخل والردود

اصغر         الشارت ونصغر الساعة فريم الكيبل شارت جميعا نفتح  

السعر      عند قمة فسنجد 1مايكون 5 7 7 3

الرقم        ظهر حتى لين السيكل اداة ا ن 3سحب 6 اعلى    0 قمة نجد ولم  

نفس           على قمة وجدنا تقريبا يعنى الزمنية الفترة هذة فى منها  

المستوى

صحيحة        كقمة الخيرة القمة هذة على سنعتمد اذا

الشارت  اليكم



ا        ي مبدا يها عل يعتمد الحالية ا ن قمت ان تأكدنا يبقى

الرقم         يظهر حتى اليمين الى الداة بسحب 1نقوم 8 خط  0 ونضع  

الرقم      عند اخر وخط 3عمودى 6 هابط     0 التجاة ان تفكيرنا ويكون  

ا    ن ت صفقا يعنى الن حتى  

هو            هذا القمة هذة كسر هو والستوب ا شاء ان بيع ستكون  

المبدئى   العام التصور

اصبر بس ياعم السفير خلينا نمشى واحدة واحدة عشان مانتوهشى بس

 شمعة وتشوف اية اللى حصل90ممكن تتسلى كدى وتحط خط عندر فترة ربع الدورة يعنى بعد 



 شمعة ونسوف اية اللى حصل؟45طيب نحط كمان خط عند كل 

شمعة ونصف تقريبا وقولولى ملحظاتكم22طيب نحط خط عند كل 

اوقات          نحدد وقدرنا الصحيحة القمة نحدد قدرنا تمام كدة طيب  

ا     شاء ان المتوقعة النعكاس

عند             هنا من بيع ندخل ان المعقول من هل لكن بيع هندخل طيب  

1السعر  4 6 2 السعر        6 عند القمة كسر هو الستوب 1ويكون 5 7 7 3

1يعنى  5 استوبها          0 كان لو اذا الطريقة هذة بئس ؟ 1نقطة 5 0  

الساعة    فريم وعلى نقطة



اية؟   هنعمل طيب

المباح          الكلم عن وسكت الصباح ية ا عارف مش ادرك ا وهن  

هههههههه

نهاردة          ا تعبت بصراحة بس التشويق قصدى مش معلش وا ل  

ان             غدا ونلتقى الن اغادر فاضطر ا شاء ان غدا كتير شغل وورايا  

العمل      من العودة بعد ا شاء

علية        والتطبيق فهمة تم دة البسيط الجزء ويكون  

المستعان  وا

وبركاتة     ا ورحمة عليكم السلم

عدد            نزيد ل حتى الردود عن واعتذر جميعا اخوانى فيكم ا وبارك  

بظاهر          بالدعاء ونكتفى وقت نضيع ل وحتى فائدة دون الصفحات  

ا      شاء ان بالمثل ولكم الغيب

الن            حتى مشكلة اى فية توجد ول مفهوم المشروح الجزء ان اعتقد

هابط           التجاة ان واعتقدنا قمة اخترنا لماذا سأل الذى الكريم وللخ

بالشروط             ونلتزم نا ل يحلو كيفما قاع او قمة نختار ا ن ن ا ذكرت نا ا اخى  

نطاق           فى قمة منها اعلى يوجد قمة تكون ل 3ان 6 سابقة  0 شمعة



نطاق          فى قيعان منة اقل توجد ل قاع 3او 6 سابقة  0 شمعة

الحالى            السعر من القريب القاع او القمة ار نخت ان يفضل انة ا وذكرن  

يكون            السعر ا ن ي عل عكس ان حتى او ية لبدا ا من التجاة نأخذ حتى  

من          نحسب الذى القاع او القمة بكسر وهو صغير الستوب  

عندة

قاع            نأخذ ان اردنا لو بالمس ذكرناة الذى الكيبل مثال فى يعنى

السعر        عند هو الخير القاع ان 1فسنجد 5 4 0 8

ان          وممكن علية العتماد ويمكن للستخدام صالحا مازال ايضا وهو  

اخر      اشعار الى صاعد التجاة بر نعت  

ونحن            ما نوعا معقد بة يتحرك الذى الشكل لن اضعة لم لكن  

تتضح          حتى اول والبسيطة السهلة الشكال فبنختار البداية فى مازلنا  

وتتوقع          تختار ماذا ستعرف الخبرة مع ا باذن وبعدها الفكرة  



بسهولة  التجاة

علية          سنعمل الذى الزمنى النطاق تحديد كيفية عرفنا كدة طيب  

الفريمات          جميع على ينطبق الساعة فريم على مانقولة فكرة وعلى  

الدقيقة   فريم وحتى

علية         سنعمل الذى السعرى النطاق تحديد لكيفية بقى نيجى

فى         الموجود المؤشر ننزل اخترناها التى القمة ا حددن بعدما  

المرفقات  

فى           والتعمق معرفتها سبب اراد ومن القيم هذة ونحفظ جدول نضع  

مشروح         شئ كل ففية السرار كشف بموضوع فعلية الموضوع  

بالتفصيل  

مختصرة     عملية بطريقة نطبق وهنا

يعمل           ول صحيح بشكل فية توضع ان ويجب مدخلت لة المؤشر  

ان           ذكرت كما لبد ولكن الشارت على سحبة عند مباشرة المؤشر  

يدويا    مدخلتة ادخال يتم

اخترناة           الذى القاع او القمة رقم نضع الموشر فى خانة اول

هابط           التجاة يعنى قمة اخترنا ا كن ان التجاة تحديد خانة ثانى  

ترو         نختار صاعد التجاة كان لو والعكس فالس فبنختار

الرقم     بنضع خانة 1ثالث 0 0 لدايلى  0 ا لفريم  

1والرقم  0 0 0 والرقم    0 الساعة 1لفريم 0 0 0 0 0  



الدقيقة  لفريم

بهذة         نلتزم وللتسهيل مجازا ولكن خاطئة اساس فريم وكلمة  

المدخلت

هى     كما نتركها لرابعة ا الخانمة

المدخلت    لهم بقى نيجى

الموشر        على اوكى بنضغط السابقة المدخلت ا وصعن بعدما

مستويات   لدينا تتكون فب

ل           ام هبط عندما السعر رد هل مستوى اول جيدا نراقب

الزوج            برد قام مستوى اول ماهو القمة من الزوج هبط بعدما يعنى  

لعلى

العدادات    هذة سنجرب اول

هى        زاوية اول سنضع الين خانة 3فى الرقم     6 لها الفاكتور نضع ثم  

0 . 2) عشارى         شكل على يتحرك الزوج ان الشكل 3ونسمى 6 0\3 6=

1 0 )

السعر       يرد لم مستوى اول هنا طيب  

الرقم     الى هنغير 4يبقى الى    5 الفاكتور 0ونغير . 2 الشكل  5 ونسمى  

) ثمانى       شكل على يتحرك الزوج 3ان 6 0\4 5=8 )

السعر    يرد لم ايضا  

الرقم      الى العدادت هنغير 6يبقى 0والفاكتور  0 . 3 3 3 3 ونسمى 3  



) سداسى        شكل على يتحرك الزوج ان 3الشكل 6 0\6 0=6

نعرف      عندها حدثت ان السابقة الشكال  

ا        شاء ان تذبذب بمرحلة سيمر الزوج ان

مستوى       اول السعر يرد لم بردو طيب  

الرقم      الى العدادات هنغير 7يبقى 0والفاكتور  2 . الشكل  4 ونسمى  

) 3خماسى  6 0\7 2=5 )

مستوى      اول الزوج يرد لم ايضا  

الزاوية       دى العدادت الى هنغير 9يبقى 0والفاكتور  0 . ونسمى 5  

الحركة   رباعى الشكل  

الحركة      تكون عندما يحدثوا نوعين اخر  

ويتحرك     معتدل والسوق وطبيعية عادية  

اليومى    الطبيعى الرنج فى

السعر       زاوية اول ترد لم بردو طيب

الزاوية      الى العدادات هنغير 1يبقى 2 هو   0 الفاكتور ويكون  

0 . 6 6 6 6 ثلثى   7 الشكل ونسمى

السوق      يكون عندما تحدث الحالة وهذة  



سريعة    حركتة ولكن طبيعى

بها       يحدث والتى العنيفة الحركات الى نأتى  

نعرفها؟   كيف الرالى

اى           السابقة الزاويا اى يعير ولم مباشرة هبط الزوج ان سنجد  

الزاوية           هى ستوقفة زاوية اول الزوج ان نتوقع لذلك 1اهتمام 8 0  

او         1والفاكتور  مستقيم خط على يتحرك الزوج ان ونقول صحيح  

مباشرة   دائرة نصف

لم             واحنا دة كل طبعا يهبط وظل اهتمام اى يعيرها لم ايضا طيب  

لعلى            السعر سترد زاوية اول اول نراقب ا لنن بعد صفقات اى ندخل

الزاوية         يعر ولم عنيفة بحركة الزوج نازل 1فضل 8 اهتمام  0 اى

مباشرة         دائرة شكل على سيتحرك الزوج ان نتوقع ا هن

خصائص    لة الشكل وهذا

براكين           زلزل الكوارث عند يحدث تقريبا يعنى الحدوث نادر نة ا اول  

بة           اعلم ا اخر سبب اى او المركزية لبنوك ل تدخلت او

الزاوية      العدادت هذة نضع 9هنا 0والفاكتور  0 . 5

الزاوية      منة نحدد لكى 2وذلك 7 للموشر    0 ثالث ل ا المستوى يعنى

قبل          عندها يتوقف ان ممكن التى الوحيدة المنطقة هى هذة  



الزاوية        عند الدورة هذة نهاية الى 3الوصول 6 يكسر   0 ما با ل وغا  

3الزاوية  6 ايضا  0 بعنف

او            زوج اى بها يتحرك التى الحالت اغلب على تعرفنا هنا يبقى  

صعودة       او هبوطة ثناء ا معدن او سلعة

وقتها          ياتى ان الى الن منها دعونا نادرة حالت هناك

البسيط           الجزء هذا استيعاب يتم وحتى ا امان فى الن واترككم  

مرة      لول الموضوع يقرأون الذين للخوة

المستعان  وا

 يبقى الحركة متذبذبة60 و 45 و 36الزاوية 

 يبقى السوق طبيعى ومعتدل ومعدل الرنج طبيعى90 و 72الزاوية 

 يبقى السوق طبيعى والحركة سريعة120الزاوية 

 يبقى الحركة عنيفة وبها رالى180الزاوية 



السلم عليكم ورحمة ا وبركاتة

 بسم ا ماشاء ا نتائج ممتازة واعتقد كانت فترة جيدة لدراسة الموضوع وتشبع هذا الجزء
فى عقولنا والحمد ل

اسمحولى بهذة المقدمة كتبتها فى منتدى الصدقاء واحببت ان انقلها لكم

  اسئلة هامة كل سؤال منهم يحتاج الى3ومن هذة المقدمة باذن ا سنتعرف على اجابة 
موضوع خاص بة بل بالفعل قد تم فتح مواضيع خاصة بهم

 السؤال الول وهو الهندسة العكسية او البرمجة العكسية وكيفية الستفادة منها فى سوق
الفوركس

 السؤال الثانى ماهى الزاوية الصحيحة التى يتحرك عليها الزوج او العملة وكيفية رسمها على
الشارت رسما دقيقا وما هو مقياس رسمها

 السؤال الثالث ويتعلق باستراتيجية مركز الثقل ومؤشر بلخياط والذى احياينا يتمدد وول
يحترمة السعر ويجذب المؤشر معة دون ان نعرف نهاية هذا التمدد

اول تعريف الهندسة العكسية ببساطة



لو عندنا برنامج كامل على جهاز الكومبيوتر

يعنى هذا البرنامج مر بعدة مراحل وعمليات معينة الى ان

وصل الى صورتة النهائية

تقوم الهندسة العكسية او البرمجة العكسية بتحليل هذا

البرنامج الى ان تصل الى مكوناتة الولية والوصول الى

خطواتة الولى عند برمجتة

المهم مش عايزين ندخل فى تفاصيل اكتر

 طيب فى سوق الفوركس الذى نعمل علية اية هى

تطبيقاتها؟

 يعنى طبعا كثير من المتداولين يبحثوا عن ترند بعدما

 شمعة على القل لكى يعتمدوة كترند20 او 10تكون ب

صحيح

 وكثير من المتداوين يبحثوا عن قناة سواء صاعدة او

هابطة بعدما تتكون ثم يبدؤا باعتمادها

 طيب يا ترى فية حد قدر يرسم ترند وهمى وبعد كدة

السعر تحرك على هذا الترند؟ او حتى تفاعل معة

 اعتقد ان هذا يعتبر ثورة فى عالم الفوركس

نيجى للزاوية التى تتحرك عليها معظم العملت والسلع

والمعادن

لو فتحنا شارت لى زوج مثل الكيبل على فريم الدقيقة

 درجة23وشوفنا حركتة ورسمنا زاوية التحرك هنلقية بيتحرك على زاوية 

.إضغط على هذا الشريط لعرض الصورة الكاملة



كدة تمام يعنى السعر مفروض يحترم هذة الزاوية

لكن لو فتحنا شارت الخمس دقائق ونفس الخط مرسوم كما هو سنجد شئ غريب

هههههههه ول فية اى احترام للخط المرسوم

ولو فتحنا اى فريم اخر سنجد نفس الشئ

 معنى كدة ان الزاوية التى ترسم على الميتاتريدر غير

دقيقة ولبد لها من مقياس رسم صحيح

ويلزمنا شارت حقيقى لكى نرسم علية الزاوية

يبىقى كدة نعرف ان اى زاوية تترسم على الميتاتريدر

غير مظبوطة

طيب نعمل اية



 هنا عايزين حاجتين

رسم الزاوية الصحيحة لحركة الزوج التى سيسير -1

 عليها ول تتغير بتغير الفريمات

 محاولة توقع الحركة القادمة -2

وانا طماع اكتر دانا عايز اعرف الحركة القادمة وشكل

الترند الذى سيتحرك علية السعر والقنوات التى سيسير

عليها فى رحلتة

 اول الموضوع ليس تنجيم ول ادعاء معرفة الغيب ول اى شئ من

هذا القبيل

كل مافى الموضوع انها دورة حياة

 يعنى كلنا نعلم ان النسان عندما يولد جميعنا يعرف ان هذا

 النسان سيمر بمرحلة طفولة ثم مراهقة ثم شباب ثم شيخوخة ثم

موت

 وطبعا كلنا نعلم كل مرحلة مفروض تبدا من سن كام وتنتهى فى

سن كام سنة وهكذا

هذا علم غيب علمة ا لكل خلقة

لكن علم الغيب الذى ل يعلم بة احد هو متى سيموت هذا النسان

 يعنى ممكن اى انسان يموت قبل اى مرحلة من المراحل السابقة

هذا هو علم الغيب دون الدخول فى تفاصيل

 طيب فية بعض المعلومات نستطيع ان نعرفها انها ستتحقق فى

المستقبل بمجرد معرفة اول مرحلة

 يعنى وجدنا طفل عمرة سنتين مثل ولكن طولة اطول من كل



الطفال التى فى عمرة

 او180كدة عرفنا ان هذا الطفل عندما يكبر سيكون طولة فوق ال

 سنتيمتر190ال

 طيب معنى كدة اننا علمنا بالغيب؟ بالطبع ل بل مجرد توقع ناتج

عن مقدمات ودائما تحدث هذة التوقعات

 لكن من الممكن ان هذا الطفل عندما يكبر يصاب بمرض فى الغدد

 يؤدى الى العجز او ضعف النمو هذا هو علم الغيب الذى ل يعلمة

احد مهما كان

كما للنسان دورة حياة ايضا كل شئ فى هذا الكون لة دورة حياة

 حتى كل العملت لها دورة حياة صاعدة وهابطة وهكذا

 بل ان كل رقم على الشارت له دورة حياة خاصة به وذكرت قبل ذلك اننا نختار ارقام اصرت
فى حياة الزوج يعنى فى بعض الحيان اخترت رقم الفتتاح اليومى وبنيت علية طريقة

 وممكن اخد رقم الفتتاح السبوعى وايصا رقم الفتتاح لكل سوق من السواق ولكن يجب ان
تتوفر المعلومات الدقيقة عن هذا الرقم

 وعندما ذكرت اننا يجب ان نختار قمة او قاع لتوجد اعلى منة قمة اواقل منة قاع فى نطاق
360ال  

شمعة كان القصد هو اختيار نقطة بداية سليمة وتقلل من نسبة فشلها دة سبب

 شمعة360والسبب الثانى ان دورة الحياة غالبا ما تكون فى نطاق ال

 وهذا الختيار يكون فى بداية تفكيرى لدخول الصفقة من بدايتها حتى ازيد من نسبة النجاح
كما ذكرت الن

ولكن هذا ل يمنع ان اختار اى نقطة فى اى مكان وفى اى زمان

فالمكان والزمان وحدات متراصة تكمل بعضها بعضا ول يمكن فصلهما عن بعض

 وكما ان هذة هى الحقيقة العلمية توجد ايضا حقيقة علمية اخرى



انة ل يوجد شئ اسمة فريم دقيقة ول ساعة ول يومى ول اى شئ من هذا القبيل

 فالزمن متكامل ول يمكن فصلة عن بعضة

 وحتى ل ندخل فى متاهات نحن اتفقنا على بعض المصطلحات تسهل من لغة الحوار بيننا فقط
 ل غير

 يبقى نيجى للى يهمنا فى مجالنا ونحاول البحث فية

 ذكرت مثال اليورو ين كامتحان بسيط لما سبق

  عند الرقم2011-4-11لو بصينا للقمة التى تكونت بتاريخ 

 ووضعنا مؤشر الزاويا الذى تكلمنا عنة سابقا هنا فى 12331
المنتدى وعلى فريم الدايلى

  ثم ارتد منها180سنجد ان الزوج هبط مباشرة الى الزاوية 

 كدة عرفنا نقطة بداية الزوج اى ولدتة وسنتتبع دورة حياتة باذن

 ا
وسنتوقع ماهى مراحل حياتة

  سنة مرحلة20يعنى لو قولنا مثل النسان مراحل حياتة كل 

  مرحلة40 الى 20 سنة مرحلة ومن 20يعنى من الطفولة الى 

  مرحلة الشيخوخة60 الى 40الشباب ومن 

 ايضا للسعر مراحل ولزمن تحقيق هذا السعر مراحل

طيب نبص على مراحل السعر

.إضغط على هذا الشريط لعرض الصورة الكاملة



كدة حددت مراحل السعر المتوقعة فى التجاة الهابط

 طيب هحدد مراحل الزمن لتحقيق هذا السعر

  شمعة اعمل خط عمودى45يعنى هقسم المدة الزمنية كل 

 ودى بواسطة اداة السيكل لينز الموجودة فى الميتاتريدر كما ذكرت ونتركها تحدد كل الخطوط
ونص22بنفسها ول نتدخل فيها لنى وجدت بعض الخوة يضعون خطوط عند الشمعة   

360 والشمعة 180 والشمعة 90 والشمعة 45والشمعة   

ل يا اخوانى

انا قصدى اننا نتاكد ان هذة الفواصل الزمنية تؤثر على حركة واتجاة السعر زمنيا

  شمعة ونتركها كما هى على القل حتى الن45لكن الصحيح هو ان نضعها كل 

المهم

.إضغط على هذا الشريط لعرض الصورة الكاملة



كدة اصبح لدى خطوط عمودية وخطوط افقية

 وتتقاطع مع بعضها لتكون مربعات او مستطيلت

 كل اللى هعملة انى هاوصل اقطار هذة المربعات او المستطيلت

ببعضها

.إضغط على هذا الشريط لعرض الصورة الكاملة



وبامتداد هذة الخطوط سوف اجد نفسى امام ترند زمنى وهو مركز

 ثقل الزوج فى حركتة الهابطة
وحد علوى للقناة الهابطة وايضا حد سفلى

.إضغط على هذا الشريط لعرض الصورة الكاملة



 اى رسمت خريطة لحركة الزوج المستقبلية

 وكما نشاهد احترام متناهى للخطوط الوهمية التى وضعتها فى

 بداية الحركة حتى يومنا هذا

 طيب انا عملت الخطوط دى على فريم الدايلى

 يعنى لو غيرت الفريم ستظل الخطوط المرسومة كما هى يحترمها

 السعر ام ستفعل مثل المثال السابق؟

نشوف مع بعض

.إضغط على هذا الشريط لعرض الصورة الكاملة

 سبحان ا احترام متناهى للقناة الهابطة بعدما غيرنا الفريم

ولو غيرنا الى اى فريم ستظل الخطوط ثابتة ويحترمها السعر

 يبقى انا كدة حددت مركز الثقل والحد العلوى للقناة والحد السفلى وتأكدت انهما ثابتين ل
 يتغيروا مع



 تغير السعر كما يفعل مؤشر بلخياط وحتى وان تم كسر حد منهم فانا لدى التصور للحد التالى
 الذى

 سيرد السعر باذن ا وهو تقاطع اخر لخط الزمن مع خط السعر

وعلى فكرة هذة الطريقة تصلح لى زوج ولى فريم

ارجو ان اكون قدوضحت هذا الجزء بشرح تفصيلى

ولكم خالص التحية



 القاعده بتقول ايه بتقول اذا اتي الوقت ولم يأتي السعر

 ينعكس السعر فالوقت ل ينتظر السعر

 واذا اتي السعر ولم يأتي الوقت ينتظر السعر الوقت

حتي يلحق به ثم يكمل مسيرته

  %99.99عندما يأتى الوقت ول يأتى السعر 

سيتغير

التجاة باذن ا



 المشاركة الصلية كتبت بواسطة ابوإيلف

 دكتور حمادة انت بتصعبها علينا ليش وبعدين الي بالون الحمر في القتباس لوفهمتها اقدر
احرك العملة علي كيفي صح ولانا غلطان وا يعطيك العافية علي مجهودك معانا

 لية يا غالى بتقول كدة
 دانا عايز اسهلها وا

وماشى بالدروس ببطئ شديد حتى يتم استيعاب كل شئ وفى وقتة

وباعطى امثلة بالحالت النادرة وليف كمان عشان نتابعها ونفهم الطريقة

 ياخى السوق ليس جامد وليس ورقة نرسم عليها خطوط مستقيمة ثابتة وبنظام ثابت ويمشى علية
 السعر

- وهكذا90-45طيب انت اخترت قمة او قاع ورسمت الزاويا العادية 

- وهكذا90-45ووضعت الفواصل الزمنية العادية 

 هذة هى الخطوط العامة التى يسير عليها اى زوج او سلعة ولكن على الفريمات الكبيرة وهذا
الذى كان يستخدمة جان

والذى لو كان موجود بيننا الن ما كان استطاع ان يربح سنت واحد من الفوركس بهذة الطريقة

لن تجارتة كانت على السلع والمحاصيل فى جلسات تداول محددة الوقات

  ايام فى السبوع واسعار الزاوج تغيرت عما كان5 ساعة لمدة 24لكن الفوركس سوق مفتوح 
يعمل بة



ارقام4فكان يتعامل بالرقام الصحيحة ولكننا نتعامل الن باراقام بعد الفاصلة العشرية تصل الى 

( واللى اقصدة بكلمة (عرفها من عرفها وجهلها من جهلها

معناها اننى جلست امام الشارت وانت جلست امام الشارت فى مكان اخر وجلس غيرنا المليين

 انت اخترت قاع وحسبت من عندة وتابعت الزاويا التى ردت الزوج وعرفت الفواصل الزمنية
الصحيحة وربنا وفقك فى توقع الشكل الهندسى

 وبالفعل احترم الزوج هذا الشكل واحترم ترنداتة المستقبلية

 لكنى انا اخترت قاع اخر من نقطة اخرى وحاولت ان اصل الى الشكل الهندسى ولم استطع
بالرغم ان الطريقة واضحة امام الجميع

فانت استطعت ان تحدد خط سيرك ووفقك ا وربحت

وانا لم استطع بالرغم ان كل النقاط امامى وامامك وامام المليين فدخلت الصفقة خطأ وخسرت

هذا معنى الجملة التى ذكرتها

وتقبل تحياتى

 وعشان خاطرك يا ابو ايلف مثال اخر وحى اهوة عشان تركز معانا ا يرضى

عليك



 طبعا انا لسة خارج السوق من السبوع الماضى وانتظر قاع اليورو لدخل فى اتجاة الصعود كما
ذكرنا

لقيت فية قاع تكون وانتظرت اول زاوية ترد السعر

 اول زاوية ردت السعر90ا اكبر لقت الزاوية 

 وحددت المستويات0.5 والفاكتور 90حطيت المؤشر وحطيت الزاوية 

 فى كام شمعة؟90طيب الزوج وصل الزاوية 

90عشان الزاوية 90 شمعة (90بجرب الول  )

طيب لقت الزوج وصلها قبل كدة بكتير

  شمعة45 يعنى 90يبقى هاجرب نصف عدد ال

 شمعة23 يعنى نقول 22.5 يعنى 45بردو وصلها قبلها بكتير يبقى اجرب نصف ال

 ورسمت الخطوط الطولية

 ووصلت اقطار المربعات اللى ظهرت قدامى وظهرلى ترندات مستقبلية وقنوات سعرية للتجاة
الصاعد كل دة قبل ما ادخل السوق

4كدة بقول مبدايا ان الزوج يتحرك على النظام  x1  22.5 فى نطاق 90يعنى وصل الى الزاوية  
شمعة تداول واتابع

  والستوب هو كسر180 لعلى بادخل شراء وهدفى هو الزاوية 90وا بمجرد كسر الزاوية 



القاع الذى حسبت منة

 لسفل؟90طيب لية مخليتشى الستوب هو كسر الزاوية 

 لنة ممكن يكسرها لسفل ثم يرجع يكسرها لعلى يعنى بيعمل عملية تمحور ودة هيأكد الهدف
180عند الزاوية 

 طيب دخلت الصفقة وتابع الزوج الصعود باتابع معاة التجاة

كل مستوى مستقبلى لبد ان يصلة فى زمنة المحدد من البداية وهكذا

  شمعة45 لغاية لما جاء الزمن عند 90طيب الزوج فضل واقف عند الزاوية 

2كدة بقول ل الزوج ماشى على النظام  x1 وباحدد زمن وصول الزوج للمستويات التالية على 
الزمن الجديد وهكذا

ارجو ان تكون وضحت الصورة الن

وتقبل تحياتى

 forexmen المشاركة الصلية كتبت بواسطة
 معني كده يا دكتور حماده ان كل ما الزوج يغير سرعته باغير المستويات الزمنية الراسية

 وبالتالي اماكن توقع الرتداد وباتالي الحسابات مرة تانية ! طيب كده مبقتش توقعات مستقبلية لو
 كل شوية بنغيرها امل في استكساف الطريق ول علي اعتبار انه عدد مرات مصداقية التوقع

بتكون اقل من معدل تغير الحركة ؟

يباشا مافيش حاجة اسمها يغير سرعتة

 انا باتكلم دلوقتى عن انى لسة باخد التجاة من اولة ولسة ماعرفشى اساسا السعرة اللى هياخدها

  شمعة ونصف ولسة ماكسرشى23 فى 90انا دلوقتى حددت السرعة المبدأية وانة وصل الزاوية 
90الزاوية 

  شمعة45يعنى ممكن يفضل عندها يتذبذب الى ان تاتى 

 ثم ان تحديد الزمن دة يلزمنا فقط لمعرفة متى سيغير اتجاهة وسلوكة فى طريق الصعود واية هى
 مواسكة الترندات المستقبلية لكن المستويات السعرية معروفة هندخل امتى



وهنخرج امتى

وكما نلحظ احترام للخط الوهمى الذى رسمناة منذ قليل

 لعلى90ننتظر فقط كسر الزاوية 

 hhashiesh المشاركة الصلية كتبت بواسطة
اخي الدكتور حماده

اول شكرا لك علي هذا الموضوع الكثر من رائع
 ثانيا ، هل افهم من كلمك ان عدد الشمعات يجب ان يكون رقم صحيح للزاويه المختاره (يعني

  شمعه45 ) ام يفضل تجربة 18 او 36 او 72 يفضل ان تكون عدد الشمعات 72لو الزاويه 
اول

 ثالثا، هل تفضل النتظار حتي الوصول للمستوي الثاني للتاكد من الشكل و المده الزمنيه، ام
 النتظار للمستوي الثالث افضل

رابعا، هل الخروج من القناه السعريه يعني الخروج من العمليه ام يوجد طريقه اخري للتاكيد

 ل ننتظر بل الدخول بمجرد كسر المستوى الول فى اتجاه الكسر وباقى العمليات تساعدنا فى
معرفة زمن الوصول وخط سير الزوج



 المشاركة الصلية كتبت بواسطة الزيرو
.. شرح رااااائع بارك ا فيك

 نقطة ..؟؟؟100بس مش كتير الستوب يكون أكتر من 

 أهي حكاية الستوب يكون كسر القمة أو القاع دي هي اللي بتوغوشني .. لن المسافة بتكون
ًا كبيرة (زي دلوقتي  ..  نقطة).. مفيش بديل لمسألة الستوب دي100أحيان

الطريقة          على بيتعرفوا اللى الخوة عشان استوب بقول نا ا يباشا  

بس

الستوب    ماباستخدم اساسا نا ا

دى          3ياتدبيلة  وبينك بينى ها ي خل بس مارجن يا مرات اربع او

زمنى          وتوقيت يحترم سعرى مستوى قدامك يبقى لما عليك بالله  

ماشى          الزوج بان وتفاجأ مستقبلية وهمية وترندات التجاة فية يتغير  

السيف   زى يها عل

ستوب؟   وتقولى ترجع

غيرها        زى زيها طريقة بقى لزمتها ية ا طيب

 DR@GON المشاركة الصلية كتبت بواسطة
 شكرا يا دكتور بس اذا ما عليك امر ممكن ترفق شارت عشان اعرف طريقة وضعك للخطوط

بارك ا فيك



وبركاتة     ا ورحمة عليكم السلم

بالتفصيل          دولر ليورو ا لزوج العام التصور سنوضح تعالى ا باذن

القمة       من الدايلى فريم دولر ليورو 1ا 4 9 3 يوم    9 تكونت -5-4والتى

2 0 1 1

السيكل          اداة ا ن وسحب هابطتين دورتين سيتحرك الزوج ان فرضنا لو  

1لين  8 يوم    0 سنجدها 1شمعة 1-1-2 0 1 2  



الرقم    ا شوفن 1ولو 8 انعكاسى       0 رقم نعتبرة مكان اى فى هذا

المنتصف          وخط المنتصف فى بالفعل سنجدة المربع اقطار نا وصل  ولو

ان           السعر حولة يتمحور ان يجب والذى الثقل مركز بنعتبرة  السعرى

سيكمل  كان  

الهابطتين  الدورتين

الدايلى    -2 فريم دولر ليورو ا



القمة         من مستقيم خط شكل على يتحرك 1الزوج 4 9 3 الى  9 ووصل  

1الزاوية  8 زمن  0 9فى الزاوية       0 الى يوصل مفروض يبقى 3شمعة 6 0  

زمن   9فى 0

سعر      وحدتين يتحرك لنة اخرى شمعة  x واحدة   زمن وحدة

الى             يتذبذب ان علية واجب فكان الميعاد قبل وصل بل حدث ما  وهذا

اخرى       مرة لسفل انطلقة موعد يحين ان

الزاوية     الى وصل 5ولكنة 4 يتذبذب      0 يظل مفروض يبقى موعدة قبل  

اخرى       مرة الهبوط موعد يحين ان الى

اخر         هندسى شكل اتخذ صعد عندما انة ا فرضن طيب

ا    شاء ان جاهزين  

سعر            من حدثت التى القمة من هو الجديد الهندسى الشكل ا فرضن لو  

1 4 2 4 2بتاريخ  5 7-1 0-2 0 1 1



كل      يتحرك الزوج ان 1سنجد الزاوية       8 الى يصل ان الى 1شمعة 4 4  

النظام     على يتحرك 8اى x1     الزاوية وضل انة 1اى 4 زمن   4 1فى 8  

شمعة

الزاوية     الى وصل 2ثم 8 زمن   8 1فى اخرى  8 شمعة

ال     فى يوصل لزم 1يبقى يوم       8 ايضا زمنها ينتهى والتى الية ت ل ا شمعة  

1 1-1-2 0 1 الزاوية   2 4الى 3 2  

يحصل؟           مفروض اية يبقى السعر يأتى ولم الوقت جاء اكبر ا

لتالى        -4 ا الشكل سنجد التسعة مربع مستويات حسبنا لو



اغلق            من لة لبد لتالى ا المستوى الى مستوى من الزوج ينتقل  ولكى

مستوى      اعلى او اسفل اليين ت مت يومين

لكل           الجذب منطقة اعلى او اسفل اغلق يكون لثانى ا ليوم ا  وباغلق

لتالى    ا بالشكل والموضحة مستوى



المستوى      من الفلت يحاول 1وهو 2 7 6 لمدة    9 جذبة ايام 6ومنطقة  

يكسر             لم الن حتى وهو امامنا نراة ما مع ونتعامل جدوى دون الية ت مت  

لسفل  المستوى

بائعين     ل ل المتوقع الكمين الى نأتى

تأخذة             ان بية للغل يمكن ل الحديد التجاة ان قبل من لكم ذكرت  وكما

التجاة         تغيير قبل بية الغل اخراج من ولبد لبداية ا من

تم           انة خبر وجدت وبالمس الصبر بفارغ الكمين هذا منتظر نا  وا

الوربية       الدول وبعض لفرنسا الئتمانى التصنيف تخفيض

كلة          العالم ببساطة يعنى ليورو ا ار بانهي مقتنع اصبح خلص  والجميع

حلوة      يا ربحان ويخرج ليورو ا بيع هي  



هذا        من افضل كمين ليا حا ليوجد انة واعتقد  

كل             ان برنا اعت ولو ا باذن ليورو ا بصعود موقفنا يدعم هذا كل طيب  

نسبة       لة لبنود ا هذة من 1بند 5  % موقفة  يدعم

ا   معن 7فيبقى صعود% 5

الزوج          مع لتعامل ا لكيفية السناريوهات اسؤا توقع من لبد لكن  

ال   مع 2وسنتعامل لباقية% 5 ا

سعر        من شراء صفقة عندنا احنا 1دلوقتى 2 7 7 يوم  0 اغلق ا ويلزمن  

من   1اعلى 2 8 5 الجديد         0 ا اتجاهن فى دخلنا نكون حتى ا شاء ان  

منة  وتأكدنا

الزاوية       عند واقف الزوج ا ي ل حا 1طيب 8 القمة   0 1من 2 8 7 فريم  8 على  

بالمس      لها الشارت ا وضعن والتى الساعة

اسفل      يوم واغلق لسفل 1كسرها 2 6 7 خسارة    0 تقريبا 1يعنى 0 0  

سيتم            والهدف ا شاء ان بيع وندخل شراء الصفقة نغلق هنا نقطة  

لحقا  تحديدة

يخرجوا           كبير انعكاس حسابهم يتحمل ل الذين الخوة عن باتكلم نا ا  

بيع    ويدخلوا الشراء من



اجاب            قد الشرح هذا ان واعتقد الن واضحة الصورة تكون ان ارجو  

يها          عل للجابة الوقت اجد ولم طرحها تم كثيرة اسئلة على

المستعان  وا

 forme المشاركة الصلية كتبت بواسطة
..السلم عليكم ورحمة ا وبركاته

:"لدي سؤالن لو سمحت اخي "حمادة
 ما هو المعيار في تقسيم المراحل الزمنية؟ ..بمعنى مثل لو وصل السعر إلى مستوى الزاوية -1

  شمعات فقط هل نأخذ به رغم أنه قصير جدا؟ ولماذا في بعض الوقات نأخذ3 مثل في ظرف 90
  ونظام1*1 شمعة؟ ( أعرف أن هناك نظام 90 شمعة ومرات 23 شمعة وفي بعض الحيان 45

.( ..... الخ لكن عندي عدم وضوح صورة في هذه الجزئية4*1

 ما هو سلوك السعر المتوقع عند زاوية معينة؟ .. يعني مثل: ما هو سلوك السعر عند الزاوية -2
؟ هل نتوقع منه اختراقها ام النعكاس من عندها؟ ... أم أننا ل نستطيع توقع سلوك السعر45  

عند الزوايا السعرية؟

•

على الرغم من أن سؤالك موجه للستاذ

لكنني مطلع على الجوبة ان احببت وسأكفيه عناء الوقت عن الستاذ ال اذا أخطأت

     2  / اذا رأيت السعر يرتد من اول زاوية عليك ان تأخذ هذه الزاوية وتقسمه على   1  جـواب 

  2  وان كان الرتداد وصل بزمن اقل بكثير تقسم الناتج مرة أخرى على 



  !!     / سؤال سهل والكل يعرفه لكن الغريب انك لتعرفه  2  جواب 

     وسأجيبك عليه عند تحديد اخر قمة أو قاع المختارة ...واول مايرتد السعر تحدد نوع الزاوية الذي ارتد منه

   وهكذا.....وتنتظر كسره والهدف يكون المستوى التالية  60   أم   45   أم   36  هل هو 

السؤال     لهذا حمادة الدكتور اجابة

وبركاتة     ا ورحمة السلم عليكم

الجزء     هذا فى بقى نركز

واحدة    وحدة والزمن السعر

فريم     اسمة شئ يوجد ل

اتريدر       ت المي على لتعامل ا الى مضطرين نحن طيب

ا       ن لدي متاح ماهو على التكيف يجب اذا



والزوج         مثل قمة ومن معين فريم فتحنا لو طيب  

الزاوية          مثل منها ارتد ثم الزاويا احدى الى 9هبط 0

الزاوية        وهى سعر وحدة لدينا اصبح 9هنا ولهذا 0  

(   ) الشمعات     وهى ال صغيرة متاجرة وحدات الفريم  

زمن       وحدة تكون لكى تجتمع الوحدات هذة

الى        المسافة هى السعر وحدة لدينا ا هن يبقى  

9الزاوية  0

تبقى     مفروض الزمن 9ووحدة شمعة 0

سعر       وحدة يتحرك الزوج ان نقول هنا  x  زمن وحدة  

الزاوية      الى وصل الزوج 9طيب من    0 اقل 9فى 0  

شمعة

نبص        يعنى السعر وحدة انصاف على نبص يبقى  

4على  شمعة 5

ا    هن الحركة 2وتكون x1     اقل زمن فى وصلها طيب  

الرقم      ارباع على نبص 9يبقى 2يعنى  0 2 . شمعة 5



سواء       الخرى الزاويا مع الطريقة 7وبنفس 6او  2 0  

الخ  او

الو        المرحلة تخطى بعدما الزوج ان فرضنا لىطيب  

الزاوية    وصل 9يعنى 4فى  0 شمعة 5

الزاوية        الى وصل انية ث ل ا المرحلة فى 1ثم 8 ولكن 0  

زمن   3فى حتى       0 بتذبذب ان لبد يبقى فقط شمعة  

المسيرة      يكمل ثم وصولة موعد يأتى

فى         الولى المرحلة وصل الزوج ان فرضنا 4طيب 5  

فى      انية لث ا المرحلة ثم 4شمعة لتذكير   5 ا مع شمعة  

السعرى       نطاقة فى المكوث معناها الوصول بان  

مستطيل        او مربع شكل على وضحتها كما الزمنى  

السابقة    لة المث فى ملون

ال   جاءت 4ثم الى      5 الزوج يصل ولم الثة ث ل ا شمعة  

ال         تفوق النعكاس نسبة ان نقول هنا الثة ث ل ا تة مرحل

9 0      % والقنوات  الوهمية لترندات ا مراقبة بعد وطبعا  

لية المستقب

الن      وضحت الصورة تكون ان ارجو



ثانية        مرة السؤال هذا على اجيب لن واعزرونى

تحياتى  لوا وتقب

خوانى الكرام ل يوجد اى اختلف بين التحليل على اى منصةا  

 فكل مايهمك الشكل الذى امامك انت لذلك باعتبرها من اقوى
الطرق وذلك لعدم انجاحها على منصة وفشلها على منصة اخرى

 وكل مايهمنا هو شموع التداول لبد ان تكون متصلة وليس بينها
 فواصل بقدر المكان حتى نستطيع رسم الترندات المستقبلية

والقنوات بشكل دقيق

101المشاركة الصلية كتبت بواسطة   

 استاذي الفاضل
 فتحت شارت عمري ماتداولت فيه ل لشي ولكن لكي ارى مقدرتي

 على تحليل الشارت بشكل جيد



76539اخذت القمه   
 وباستخدام المؤشر وجدت ان اول زاويه ردت السعر هي الزاويه

60 
30وباستخدام اداه السيكل لين اعتبرت ان الزوج يحتاج الى   

. شمعه لكي ينتقل للمستوى الخر

 ولكن وصل السعر ولم ياتي الزمن لذلك سيضل يتذبذب الى ان
 ياتي الزمن

 هذي نظرتي للزوج

ًا في اتقان الطريقه ًا ولكن طمع معليش مختلفه عن نظرتك تمام
 يباشا النظرة واحدة سواء اخذت قمة او قاع ل يوجد اى مشاكل

  بعد30 شمعة وهو اساسا لم يصل الى الشمعة 30بس ازاى انت حسبت 
لكى تحدد وجهتة

  فى60 شمعة فاصل زمنى للوصول الى الزاوية 15المفروض انك تختار 
اتجاة الهبوط

  شمعة التالية وهذا15 فى ال120يعنى مفروض يكون وصل الى الزاوية 
لم يحدث

  شمعة الولى30يبقى لو هتعتمد الهبوط لبد ان تنتظر الى ان تكتمل ال
 لعلى مرة اخرى ول اية؟60وبشرط عدم كسر الزاوية 

 foxyhakers1 المشاركة الصلية كتبت بواسطة
 زى ما توقعت بالظبط احترام للشكل دون احترام للوقت كما هو موجود فى

الصوره الولى



 ال اننى قد تحايلت على موضوع عدم احترام الزمن واحترام المستوايات
  دى55 ( والشمعه 55 الى الشمعه 45وقمت بتقديم االزمن من الشمعه 

  ويصل الى45هى الشمعه التى تحرك فيها السعر لكى يكسر المستوى 
 ) فوجدت ان السعر قد احترم الشكل احترام متناهى90المستوى 

ياخى وا جاوبت على السؤال دة قبل كدة

بنفول لما يجى الوقت ول ياتى السعر يتغير التجاة

تغير التجاة دة بيبقى حاجة من اتنين

اما اتخاذ شكل جديد

يعنى بيهبط عشان ياخد شكل جديد ودة هتلحظة كتير على فريم الدقيقة

 الحاجة التانية بيبقى تغير اتجاة لخذ ترند عكسى جديد وفكل الحالتين
بنخرج عشان نشوف مكانا فين بالظبط وهنشتغل على انهى اتجاة

 اما فى الفريمات الكبيرة فبيكون تغير التجاة دة عبارة عن دورات
ودورات على الفريمات القل

 يعنى اساسا الصعود اللى احنا فية حاليا دة اساسة تغير اتجاة على الدايلى
 نقطة مثل1000يعنى مجرد تصحيح واللى ممكن يستمر 

ارجو ان تكون وضحت الصورة ولن اجيب على هذة النقطة مرة ثانية

 المشاركة الصلية كتبت بواسطة متمرجن كوول



 نحن على شارت الدقيقة ,, ونحن نعتبر بأن الرتداد حصل أذا أرتد السعر ثلث شموع من عند مستوى معين ..
.((وهذا كلم الخ حمادة (( أرجو من الخ حمادة التأكيد أو النفي

: ودخولي شراء كان من عند المربع الزرق ,, وأسباب الشراء حينها
36كسر وتمحور فوق المستوى  -1

.السعر أعلى من من مركز الثقل (الضلع الوسط للقناة) بقليل -2
36أقتراب السعر من وقت أنعكاس (الشمعة  -3  ).

,,أعيد هنا رفع الشارت

؟طيب انا عايز اسالك سؤال ما هو التمحور

اجابة اخونا فوركسى على السؤال

ما         بعد السعر ان يعنى التمحور باشا ا ي بص  

  ) فرض     على فوقه يصعد المستوى يكسر  

    ( اسفل  يهبط السعر يرجع صاعد التجاه  

ان       معناه وده لعلى يكسره ثم المستوى  

وان        الطريق منتصف فى انه ا ن ل ياكد ب السعر  

الذى    المستوى حوله  هذا السعر هو تمحور  

الثقل  الذى     مركز المستوى كان لو ولذلك  

هو     حوله السعر 1تمحور 8 المثال   0 سبيل على  

الزاويه         هو السعر هدف ان لنا ياكد ده التمحور  

3 6 0  



هو        اين ارفقته انت اللى للشكل كده نرجع  

الى        ذاهب السعر ان لك اكد اللى التمحور  

7المستوى  2

 Dr.SeMSeM المشاركة الصلية كتبت بواسطة

, معلش يا دكتور حمادة المور مختلطة عليا وليا كام سؤال
  وبعدها الشكل ينتهى ول ممكن360هو اخر زاوية يوصلها السعر هي  -1

 يكمل وتنتهي الدورة عند حلين ان ياتي الزمن ول ياتي السعر وينعكس
 شمعة ويبقى انتهاء الدورة360وينتهي الشكل او نوصل لزمن 

  بمعنى ان السعر ممكن1 * 0.5هل ممن ان السعر يتحرك في نطاق  -2
  شمعة180 شمعة ,طيب هل ممكن يوصلها في 45 في 90يوصل للزاوية 

؟
 هل لما ياتي الوقت ول ياتي السعر والسعر يغير اتجاهه هل ممكن -3

يرجع يكمل تاني في نفس التجاه وتفس لدورة ول كدة لزم نبدأ من جديد

  (اليورو حاليا360وليس الزاويه  شمعه 360 الشكل ينتهي بعد -1
  علي فريم الساعه ومازالنا علي نفس432وصل الي الزاويه 

الشكل)، وبقية الشروط لنهاء الشكل انت ذكرتها
 الدكتور في مشاركه سابقه وصل بالزمن الي ضعف الهدف ، -2

  (الزمن90، 45 ، 22.5 من الممكن ان يكون زمنها 45فالزاويه 
 ضعف الزاويه لم اراها تستخدم في الفريمات الكبيره كثيرا، واعتقد

 ان اكثر استخدام ليها يكون علي الفريمات الصغيره في اوقات
التذبذب

 عندما ياتي الوقت و ل ياتي السعر الدكتور قال ان ممكن ندخل -3
 عكس العمليه الصليه و الهدف حتي الحد العلوي او السفلي للقناه،



 ثم نبداء في رسم شكل جديد الشكل الجديد ممكن يكون في نفس
اتجاه الصفقه الصليه او عكسها

 المشاركة الصلية كتبت بواسطة سلطان الجابر
 السؤال اشارات النعكاس كيف اعرفها

وممكن شرح قاعدة اذا اتى الوقت ولم يأتي السعر

دمت بخير يا استاذ فوكسى

 بص يا باشا جاء الوقت ولم ياتى السعر يعنى على فرض السعر
  شمعه يبقى المفروض ان السعر يوصل45 فى 90وصل للزاويه 

  شمعه يعنى هيوصل لكل مستوى45 فى زمن اقصاه 180للزاويا 
  شمعه45فى 

  شمعه لكن السعر موصلش للزاويه45طب افترضنا ان عدى 
  فى الحاله دى بقول جاء الوقت ولم ياتى السعر وفى الحاله180

دى بيحصل حاجه من اتنين
الولى / السعر بيغير الشكل اللى كان بيتحرك فيه

التانيه / بيعكس التجاه

 mahdy1 المشاركة الصلية كتبت بواسطة
 شمعة ظل يحترم الشكل360لك كل الشكر .. وماذا لو بعد 



  شمعه سيكون احتمال احترامه للشكل ضعيف، ولو360كما اعلم بعد 
 بالفعل احترم الشكل يبقي لو انت غيرت الرسم من القمه او القاع الصلي
 الي القمه او القاع الذي يليه، ستجده ايضا يحترم الشكل ومازال في نطاق

 شمعه360 ال

 المشاركة الصلية كتبت بواسطة حيدر علي

الخ الفاضل برين اخي فوكسي باقي الخوه الفاهمين مربع التسعه
 عندي سؤالين

 لحظت ان الدكتور حماده يضع ارقام فرديه في مربع التسعه فمره -1
  فما هو المعيار في اختيار هذه الرقام555 و مره 333يضع 

. كيف يم تحديد مناطق النعكاس على مربع التسعه -2

اجابة الخ السديرى
  2   ويساره   1  مهما كان الرقم فردي فردي لكن اهم شي في المنتصف رقم 

 المشاركة الصلية كتبت بواسطة حيدر علي
ما في مشكله اخي محمد

 طيب هل مربع التسعه يأتي بهذا الشكل من ترتيب مناطق
 النعكاس وغيره بالصفر والزرق والوردي ام يجب علينا وضعها

فيه ؟
 لن المربع الذي عندي ل تظهر عليه ال المناطق باللون الوردي

. والخط المستقيم باللون الزرق الفاتح فقط
 تستطيع استخراج ارقام النعكاسات بدون اللجوء الى مربع التسعة

     عن طريق المعادلة

تفضل الطريقة من مشاركة الخ براين
: توضيح هام للخوة



 المستويات العاكسة بعد المستويات الرئيسية لمربع التسعة ومثالنا
  وهو قوي جدا كما12769هنا اليورو دولر السعر الساسي 

..ذكرنا مرارا
  على الديلي ، وليس12670الن المستوى العاكس اسفله هو 

.  على الساعة12744
كيف نحسبه ؟

وتطرح منه(اربع ارقام لننا على الديلي )  فقط 1267تاخذ جذر    
.. وتربع الناتج مرة اخرى0.125 وهو 22.5معامل الزاوية 

  ( يفضل0.125 اذا نطرح منه الن 35.72 = 1276جذر 
) لنكون في السيف سايد ،،ويتاكد الكسر على الديلي وليس0.126  

الساعة مرة اخرى
  ------نربع الناتج =35.5961 = 0.125-35.7211الن 

12670 يعني سعرنا بعد حذف الفاصلة 1267.0  
 ال وهو استعمال (SAFE SIDE) لكن الراي الفضل ان تاخذ

12665 وبنفس الطريقة ينتج لديك سعر اقل بقليل ،تقريبا 0.126  

 ملحظة : هذا ما يفسر ارتداد اليورو دولر مرتين من هذا السعر
12661 والثانية 12666 ، المرة الولى قاعه 12665تقريبا   

((ليست صدفة

ياجماعة الناس اللى بتسأل على الزوايا
الموضوع بسيط جدا

هات اى رقم انت عاوز تشتغل علية
 ويمثل قاع1.2770وليكن مثل 

90عاوز تجيب الزاوية 
113.004) =12770بتاخد الجذر التربيع للرقم ( -1

2- 113.504)=0.5 (90)+فاكتور الزاوية 113.004الناتج(



3-   اذن12883 = 2)^113.504نقوم بتربيع الناتج الخير (
1.2883 ستكون عند الرقم 90الزاوية 

.....وهكذا
وبالنسبة للزوايا اللى بالون الصفر اللى فى صورة مربع التسعة

  :   هى الزوايا

وتقع فى الربع الول من مربع التسعة (22.5)
وتقع فى الربع الثانى من مربع التسعة (112.5)
وتقع فى الربع الثالث من مربع التسعة (202.5)
وتقع فى الربع الرابع من مربع التسعة (292.5)

180وللحصول على فاكتور اى زاوية فيهم بنقسم الزاوية على   
هاجيبلنا الفاكتور الخاص بها

ثم بنكرر الخطوات اللى فى العلى لمعرفة مكانها على الشارت

طيب يا جماعة ندخل فى الجد بقى

 شوفتوا السبوع الماضى والسبوع الذى سبقة بفضل ا كنا
ماسكين السوق فى ايدينا وعارفين التجاة وكل دة بفضل ا طبعا

 طيب تخيلوا ان كل هذا النجاح وبالرغم من ذلك لم نكن ماشيين
على الشكل الصحيح لليورو دولر على فريم الساعة



وكان الصدق فريم الربع ساعات

 بالرغم انننا لو كنا عرفنا الشكل الصحيح لفريم الساعة كنا عملنا
شغل افضل مليون مرة

تخيلوا بقى

هذا هو الشكل الصحيح لليورو دولر فريم الساعة

ر
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.هو الشارت ده اكثر اقناعا يا دكتور و العضاء نزلوه فعل
.بس ليه انت دلوقتى غيرت رايك فى الشكل الخماسى



انا مغيرتش رائى

 انا عايز اوصلكم ان اى شكل تخددة ومتوافق مع الزمن

اذا طريقك مظبوط

 فلما اخترنا الشكل الخماسى ومتوافق مع الفواصل الزمنية كنا
بردو ماشيين فى الطريق الصحيح وقدرنا نحدد النعكاس اسرع

144وايضا الشكل الخماسى هو نصف الشكل على الزاوية   

لكن دائما الفريم الكبر هو الذى يحدد المسار

يبقى كدة اتعلمنا حاجة جديدة

متوافق مع الزمنلو اخترت شكل 

(جاء الوقت ولموكنت ماشى فى طريقك لغاية لما وصلت لمرحلة   
(يأتى السعر

تغيير الذى سيحدث هل هو النعكاسوعايز تعرف مكانك هل هذا   
 ثم معاودة التجاةتصحيح ول مجرد اتجاة

 الذى اخترتةضعف شكلكبتروح للشكل الذى هو 

 مثلشكل سداسىيعنى لو كنت مختار 



  وتحدد الترندات المستقبلية والقنواتشكل ثلثىبترجع تختار 
الوهمية

ارجو ان تكون وضحت الصورة

(نقاش مهم)

مشاركة للخ النابلسى



     ^___^ كان    لو ا شاء ان كندي ليورو ا شارت  

اللقب      على انافس جاهز ابقا صحيح  

1الزمن  0 8

 المشاركة الصلية كتبت بواسطة النابلسي
 شارت اليورو كندي ^___^ ان شاء ا لو كان صحيح ابقا جاهز

 انافس على اللقب
108الزمن 

رد الخ براين
 فولذية13225كويس بس خلي بالك من 

 المشاركة الصلية كتبت بواسطة النابلسي



 شارت اليورو كندي ^___^ ان شاء ا لو كان صحيح ابقا
 جاهز انافس على اللقب

108الزمن 

رد للخ عمرو النجار
  -36 - 18 - 9 ل يصلح الزمن لزم يكون هكذا ( 108الزمن 

 ) و هكذا و دى كانت ملحظة من الدكتور288 - 144 - 72
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  -36 - 18 - 9 ل يصلح الزمن لزم يكون هكذا ( 108الزمن 
. ) و هكذا و دى كانت ملحظة من الدكتور288 - 144 - 72

رد الخ النابلسى
 ؟؟؟36 + 72لايوجد زمن ليصلح ^___^ 

 المشاركة الصلية كتبت بواسطة النابلسي
 ؟؟؟36 + 72لايوجد زمن ليصلح ^___^ 

رد للخ عمرو النجار
 ل يصلح يا اخى العزيز. انا كنت فاهم زيك كده بس صحح لى

.الدكتور
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 ل يصلح يا اخى العزيز. انا كنت فاهم زيك كده بس صحح لى
.الدكتور

رد للخ النابلسى
O.o طيب انا حمشي معاك بس ليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رد للخ عمرو النجار

  او60 او 30 او 15 يبقى الفواصل لزم تكون 120لزاوية 
  ده كان تعليق للدكتور90 حتى ماينفعشى تبقى 240 او 120

.حمادة امبارح عليه
وحدة السعر مع وحدة الزمن

 المشاركة الصلية كتبت بواسطة النابلسي
 ؟؟؟36 + 72لايوجد زمن ليصلح ^___^ 

تعليق للخ براين

 هو شوف بصير وجربتها كذا مرة وزبطت معي في بعض
  ستجد144الحالت ، لكن للتناسق بين وحدة الزمن والسعر حطها 

...ان الزوج سيتذبذب لحين النطلق مرة اخرى
.تحياتي
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لكن  ،بعض الحالتهو شوف بصير وجربتها كذا مرة وزبطت معي في   
  ستجد ان الزوج سيتذبذب144للتناسق بين وحدة الزمن والسعر حطها 

...لحين النطلق مرة اخرى
تحياتي

 تعليق للدكتور حمادة
هو شغلنا فية الكلمة دى ( بعض الحالت )بردو؟

45 وممكن كمان 180 وعند 90ماهى لزم تظبط فى بعض الحلت عند   
انت بتتكلم فى ربع دورة زمنية ونصف دورة زمنية

 شمعة180ولو تفتكر اول الموضوع لما قولت حط خط بعد 

  شمعة90وكمان خط بعد 

والكلم دة كبداية عشان نعرف الفواصل الزمنية الهامة

 لكن لما بنوصل لمراحل متقدمة لزم كل شئ يبقى دقيق

ول اية يابرين؟

وبعدين اية الرقام الغريبة اللى بتكتبها دى؟

؟ وبناءا على اية؟13800جبت منين ان اليورو هيروح الى 

 انت ناسى يا غالى اننا فى دورة هابطة كبرى واللى بيحصل دة اساسا
تصحيح؟

انت غيرت رأيك بسرعة لية كدة؟
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 يا دكتور انا قرات ليك مشاركة سابقة بتقول فيها بصير في بعض
 الحالت ، فحاولت اجتهد واشوف بعض الحالت دي لن الساسي مفروغ

(منه ومفهوم لدي دي اول حاجة ( لو شفت المشاركة هجيبها لك
 تاني حاجة بالنسبة للتناسق بين زوايا الزمن والسعر نعم انا اغلب

 شارتاتي كانت تتسم بذلك وبالتالي انا اعلم انها يجب ان تكون متناسقة
...ودقيقة زي ما حضرتك بتقول

13225 قلته ( بشرط اختراق 13800تالت حاجة بالنسبة لليورو وهدفه   
  ) ودا13420ومستواه العاكس اللي فوقيه باغلق يومين تنين لحدود 

13800 وبالتالي 13689اللي تعلمناه منك يعني نطلع دورة كاملة الى   
 تقريبية ويبقى توقع ليس إل ، بس سؤال هنا ، لو طلع لهذه المستويات ،
 نحن ل نزال في الدورة الهابطة الكبرى على الديلي ؟اليس كذلك لنه يعتبر

 . وا اعلم13420تمحور حول 
 بالمناسبة انت قلت بمشاركة سابقة بموضوع اخر منذ زمن انه الحد)

  إن لم تخني الذاكرة) يعني انا اجمع ما تقوله في13977الفاصل لدينا هو 
... ذاكرتي واتابعه

 بالنسبة لهذا الصعود فانا اعلم انه تصحيح واعلم ان شاء ا متى سينتهي
 ...تقريبيا

تحياتي العطرة

ياغالى دى مراحل

  كان بداية الهبوط والغرض منة هو التمحور13420لما كنا بنبيع من عند 
والصول الى الحد السفلى لعملية التمحور

  وهو نهاية الدورة الثانية الهابطة13977يبقى وقتها كان الستوب هو 
14939على الساعة من القمة   

360لكن بعدما تاكدنا من التمحور واصبح هذا هو اخذ الذن من الزاوية   
حيث نهاية الدورة الهابطة على الدايلى

13977يبقى مش معقول هنخلى الستوب تانى هو نفسة 



  على مربع التسعة ومنطقة جذبة سيتم13225طيب لو قولنا مستوى 
13669كسرهم يبقى مفروض يوصل الى المستوى التالى عند 

 تبقى مبلوعة13750قول كمان هيوصل الى نهاية منطقة الجذب عند 

 طيب جبت الرقم دة منين بس؟13880انما تقولى هيوصل 

مرحلة        الى يصل عندما حياتة دورة فى النسان  

الشيخوخة

فى         تساعدة لكى عصا يمسك ان من يخجل هل  

المشى؟

نفسة         الى ونظر ويمرح يجرى شاب الى نظر ان  

والمرض      بالكتئاب يصاب ان ممكن هنا

سعادة        فى هذة حياتة دورة عاش ان لكن  

مواصلة      فسيستطيع معها يتكيف ان وحاول  

ا      شاء ان مشاكل دون اتة حي

للسوق    النسبة ب الكلم نفس



خاسرة     ودورات رابحة دورات فهناك

ودورتة      الرابحة دورتة عرف من ويابخت  

معها     يتكيف ان واستطاع الخاسرة

 hhashiesh المشاركة الصلية كتبت بواسطة
ل مبضحكش

 انا مقتنع جدا بالكلم ده، خصوصا في الحياه العامه، مفيش انسان بتبقي كل
دوراته نجاح و سعاده

 وده من نعمة ربنا علينا، اول علشان نبقي مشتاقين للقاءه وللجنه ثانيا
علشان نحس بقيمه النجاح و السعاده

 بس بالنسبه للفوركس انا كانت معظم دوراتي خساره لحد ما ربنا كرامني و
اتعرفت عليك

ربنا يجازيك و يجازي كل من يساعد اخوانه

ا يكرمك

 بس هى مش معظم الدورات خسارة ل بل هى دورات رابحة ودورات
خاسرة ولكنك لم تستفد من دوراتك الرابحة

هاديلك مثال

نفرض ان سوق الفوركس دة عبارة عن نهر

 كل يوم تأخذ غرفة من النهر وتذهب الى منزلك فى سعادة كدة انت فى



دورتك الرابحة السعيدة

هل هذة الغرفة التى غرفتها من النهر انقصت من النهر شيئا؟

طيب بقى تعالى فى دورتك الخاسرة الحزينة

 هنا ثار النهر وتحول الى فيضان فبدل من اتأخذ مايكفيك وتذهب الى
منزلك

ثار النهر عليك انت ومنزلك وابتلعك انت ومنزلك

هنا تظن ان كل دوراتك التى عملتها سابقا خاسرة لن لم يبقى معك شئ

فى حين انة كانت هناك دورة رابحة ودورة خاسرة

دورتك الرابحة لم تستفد منها بما يكفيك عندما تأتى الدورة الخاسرة

والدورة الخاسرة اخذت معها كل شئ؟

هل تستطيع ان تنكر انك ربحت كثيرا فى هذا السوق؟

ولكن المحصلة اية؟

 ايداعك دائما اكبر من سحبك

 ثم تتكرر الدورات

 وتتكرر النتائج

% فقط5ثم نجد فى النهاية ان النسبة الرابحة هى 

وايضا هذة النسبة القليلة لها دورات سعيدة ودورات حزينة



وليس شرط ان تكون السعادة فى المال والربح

ولالحزن فى الخسارة وفقد المال

 اعم فوكسى وانت فى دورتك الحزينة لزم تحمد ربنا وتبقى مبسوط
ومتأكد ان مع العسر يسر

ولما تيجى دورتك السعيدة ل تسرف فى الفرح لن تنتظر دورة حزينة

بعنى ل تفرح لما اتاك ول تحزن على مافاتك

 طيب فية دورة سعيدة ودورة حزينة ومش عارفين دى هتستمر لمتى ول
دى هتنتهى امتى نعمل اية؟

لحسن الحظ اننا جميعا نعرف نهاية كل الدورات وهى الموت

 يبقى من نعمة ربنا علينا انة عرفنا نهاية كل الدورات وعرفنا طريقنا كلنا
فلزم نستعد لية

 يبقى الحل المثل هو اليمان بال والستعداد لنهاية الدورات والتى نأمل
جميعا من ا ان تكون نهاية دوراتنا سعيدة باذن ا

بعد كل الكلم دة ياعم فوكسى لسةى زعلن ومخنوق بردو؟

 يال بقى يا غالى فكها شوية وقولنا وجهة نظرك وعايزين شارت حلو منك
كدة
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 يا دكتور كنت بقراء حاجه للدكتور مصطفي محمود فوجد شي كنت

7تتحدث عنه في مربع التسعه وهو الرقم 

 الذي تسخر منه7ورقم 
7دعني أسألك ما السر في أن درجات السلم الموسيقي 

صول ل سي دو ري مي فا
ثم بعد المقام السابع يأتي جواب الصول من جديد

 وإنما نعود إلى سبع درجات أخرى وهلم جرا8فل نجد 
7وكذلك درجات الطيف الضوئي 

7وكذلك تدور اللكترونات حول نواة الذّرة في نطاقات 
7والجنين ل يكتمل إل في الشهر 

وإذا ولد قبل ذلك يموت
7وأيام السبوع عندنا وعند جميع أفراد الجنس البشري 

وضعوها كذلك دون أن يجلسوا ويتفقوا
أل يدل ذلك على شيء

أم أن كل هذه العلوم هي الخرى شعوذات طلسمية

؟7هههههههه انا باسخر من الرقم 

  وبما فية من اعجاز علمى7دانا ممكن اعملك موسوعة للرقم 
رقمى

  دة لوحدة لية طرق متاجرة ل تعد ول تحصى يا راجل7دة الرقم 
ياطيب
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 طيب يا اخوتي قد قلنا في السابق انه هناك مؤشرات للسوق بشكل عام ،
...قلتها في السابق ولكن ل احد اعارها اي انتباه او حاول ان يرسمها

  ، فهي مؤشرات استباقيةالمؤشرات تحليل الداو والذهب والفضةمن هذه 
  العملت بشكل بسيط ، لذا حللوها لتعلمواتسبقبمعنى حركاتها تقريبا 

 التجاه بشكل استباقي مما يساعدكم كثيرا في تجنب الرسم في التجاه
... الخاطئ الذي اراه كثيرا هنا

...  وانا استعملها كثيراالمعلومات المفيدة جداارجو ان تكون هذه احدى 
تحياتي العطرة وتصبحون على خير

مهمة       اسئلة ثلث لدى ،،،،، عليكم السلم  

؟       اعرفة وكيف ،،، الداو هو ما

ل         لنى ؟ والفضة الذهب تحلل منصة اى على  

منصة   على فى       FXDD     اجدهم بية الغل ليها ا يميل    التى

     التحليل

التحليل        فى متفقين والفضة الذهب ان كلمك معنى  



؟  دائما  

مشكور
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السلم عليكم وصباح الخيرات للجميع

 اود توضيح نقطة هامة كررناها سابقا ، اي شخص يرسم رسم من قاع او
  نوعا ماوكان السعر يحترم الترندات الوهمية والزوايا بشكل دقيققمة 

 يستمر عليه دون خوف ان شاء ا ، لكن يجب الحذر والخروج باقل
في التجاه الخاطئخسائر اذا تبين انه  ...

14 وفعل السعر لم يتجاوز 13094ساذكر مثال ، البارحة وضعت نقطة   
  نقطة100نقطة انعكاسية وبدأ منها بالصعود حتى الن اي ما يقارب 

  ساعات4بانعكاس ل يذكر ،، اخترتها بناء على رسمي انا على شارت 
 وقد ذكرت ذلك في مشاركة سابقة بدون ارفاق شارت حتى ل نشتت الكثير
 عن الشارتات المرفقة...والحمد ل التوقع كان سليم والرسم كذلك وهاهو

...يسير بالملي والحمد ل على ذلك
..ارجو ان الصورة قد وضحت للجميع

تحياتي

 hadygoodboy المشاركة الصلية كتبت بواسطة
انا عاوزة عشان

طريقة المتاجرة السعرية الزمنية بمفهوم جديد

الخ براين

الذهبطيب كويس في ناس صحيت اهو وبلشت تبحث بالنسبة لموضوع   
منصة بتجيبهم من والفضة والداو  wwm 

  وريحالساعة ، اخي اشتغل على الفريمات الكثيرةوبالنسبة لموضوع 

http://forum.arabictrader.com/t136097-257.html


..دماغك نصيحة
برافو اخي...

الدكتور حمادة

السلم عليكم ورحمة ا وبركاتة

 على السادة الركاب ربط الحزمة والستعدادا الى رحلة الهبوط ان شاء
ا

 وكل صفقات الشراء نستعد لغلقها لقتراب موعد الوصول ول توجد نية
للوصول الى الهدف

  يرجى اغلقها الن12770وايضا لمن دخل معى الصفقة السوينجية من 
ونكتفى بهذا القدر والحمد ل على ما اعطانا

 موعد انعكاس باذن ا1-31ارى امامى اليوم 

هذا وا تعالى اعلى واعلم

101المشاركة الصلية كتبت بواسطة   

ًل الطريقه لم تثبت بعد في الدماغ لذلك سئلتك  حبيبي فع
 بس افضل وقت لتقان الطريقه هي اليومين هذي لن

 على حسب كلم الستاذ عمرو اننا وصلنا للقمه او على
 وشك الوصول

 وفيها الشباب بيضعو التصور الولي لمسار الهبوط
 والزوايا المستخدمه والفترات يعني درس على الهواء

مباشره



الموضوع      ونورت غالى يا بيك مرحب

الخيرة        القمة يوم من غالى يا جاهزة الشارتات  

1لليورو  4 9 3 ولمحت     9 ا بفضل التجاة ومحددة  

تصحيح          عملية ال ماهو الصعود هذا ان مرة من اكثر  

للهبوط

مرة         لول توضع غريبة شارتات ستجد قليل بعد وتابع  

ا     شاء ان الموضوع فى

لشهور        الحكرة تحدد ان تستطيع مفصل شرح وفيها  

قادمة

على         اعقب ولم للتشتت منعا قبل من اعرضها ولم  

فى        ا بفضل كانت جميعا لنها الخوة شارتات  

الصحيح  التجاة

دقائق      والخمس والدقيقة للساعة شارتات فكانت  

ستؤدى        كلها لنها اهتم فلم التجاة فى وكلها  

الغرض

السعر         ان واعتقد الوقت الى ا ن وصل ننا ا وبما لكن  

يأتى    ان جدا صعب



شاء        ان الجديدة الوجهة وتحديد الدخول وجب فعلية  

ا

تحياتى  وتقبل

يا جماعة

احنا عايزن نتعلم حاجة 

دلوقتى بنقول هنخرج من الشراء؟

طيب لية؟

 لنة جاء الوقت على فريمات كبيرة ولم ياتى السعر والكلم دة واضح جدا
 على فريم الربع ساعات اللى ارفقناة وواضح على فريم الساعة

17:00 قبل الساعة 13350يعنى كان مفروض يوصل الى 

13350يعنى هل يعقل ان يصل الزوج فى خلل الساعتين القادمتين الى   
 نقطة من السعر الحالى؟160يعنى 

 اعتقد صعب جدا13225وخصوصا انة ستقابلة فى الطريقة النقطة 

 لكن لو حدث ووصل اليها فى موعدة يبقى مازلنا فى التجاة مافيش
مشاكل

يبقى دلوقتى خرجنا من الشاء ونستعد للدخول بيع

الدخول بيع بيكون بالميعاد ول يوجد تحديد ول هدف ول استوب



دى كدة المرحلة اللى احنا فيها

بعد ذلك هناك مراحل اخرى سيتم تحديدها ان شاء ا

تحزير هاام

على مرضى القلب والسكر والضغط الحذر اثناء الهبوط

فلم يعد هناك اى سيطرة على الطائرة وهى تتهاوى الن

لذا يجب الحذر

 amrelnagar53 المشاركة الصلية كتبت بواسطة

  ده و ياريت الدكتور2500مش عارف اخى براين مش مقتنع بموضوع 
  دى بنتعامل معاها فى نطاق100000حمادة يوضح لنا النقطة دى. فـ 

  ارقام4 نطاق الساعة يعنى بنتعامل مع 10000 ارقام بعد الفاصلة و 5
  نطاق اليومى و هكذا يا ريت الدكتور يوضح اذا1000بعد الفاصلة و الـ 

.كان كلمى صح ول غلط
.مع الخذ فى العتبار طبعا شارت اليورو اللى كنت شغال عليه

الخ براين
  ساعات ، بالنسبة لي طلعت انسب4شوف يا غالي احنا جربنا كتير مع 

  ، بالخر هي بعد التجربة وتلقي شي منطقي2500نسبة انك تضعها 
 معك وماشية زي الحلوة يبقى مفيش مشاكل

. ساعات ...بعد تجربة كبيرة4خذها مني هذه افضل نسبة تضعها على 
 وبعدين يا عمرو الموضوع هو عبارة عن ايجاد توافق سعري زمني



4منطقي واللي بيعثر عليه لقى الكنز ليام وخصوصا على فريم زي   
...ساعات يعني تتكلم عن ايام من التداول

تحياتي

الن  الوضع

علية         نا دخل الذى ساعات الربع فريم الى العودة بعد  

الصعود     اتجاة فى السابقة الفترة

يحاول       الزوج وهبط بالمس المنتصف كسرخط وبعد  

اكمال        وايضا بارة لخت المنتصف خط الى العودة الن  

السعرى    الزمنى النطاق وقت

يوم    ينتهى 1الساعة  2-3والذى 6 : 0 ا   0 شاء ان

الشارت  اليكم



  قبل الموعد اذا13344والوضع الن ان استطاع الزوج ان يصل الى 
 التجاة مازال صاعدا

اما ان لم يستطع فى خلل هذة المدة فسيكون هبوط عنيف باذن ا

وانا اميل الى التوقع الثانى

وا المستعان

بيحصل      اللى اية هافهمكم انا ياجماعة

دة         الهبوط الى الصعود من لتغير ا وشك على التجاة  

والساعة       ساعات الربع زى الصغيرة الفريمات على  

تعرفوها     لزم نقطة او دى

شارت       نزل برين اخونا دلوقتى ساعات 4طيب  

ا       ي نسب قليل الرقام نطاق يعنى معينة باعدادات  

شارت    نزلت ا     4وانا ي نسب اكبر ارقام نطاق ساعات  

الدايلى   نطاق تقريبا

صعود        عملناة مرة الساعة شارت فية كان وطبعا  

الزاوية   7على على      2 ومرة اقل ارقام نطاق يعنى  

1الزاوية  4 للساعة      4 هذا اكبر ارقام نطاق يعنى

اية؟        بيعمل اتجاهة يعكس الزوج يجى لما طيب

    ) يأتى     ول الوقت ياتى عندما المقولة يحقق لزم اول  



  ( التجاة  سيتغير السعر  

الصغير        النطاق ذو الساعة فريم على الول يحققها  

على        الصاعد الساعة شارت على مبكرا ماحدث وهذا  

7الزاوية  2

على        الصاعد الساعة شارت على يحققها بدأ ثم  

1الزاوية  4 كدة  4 تمام



القناة        لحد بار اخت اعادة مرحلة فى الن وهو  

السفلى

للخ         ساعات الربع فريم على حققها ذلك بعد ثم  

برين



فاكبر        فاكبر اصغر ارقام نطاق فى دة كل

رحلة         بداية من وضعتة اللى الشارت على بقى نيجى  

شوية    فية وركزوا الصعود

ان         يستطيع حتى كبير وقت لدية مازال نشاهد كما  

اتجاهاة  يغير

ابيض         سهم علية الذى وهو بعد يأتى لم فالوقت  

للتوضيح

فى         واقف يظل ؟هل الوقت هذا الزوج يستغل فكيف  

وهابطة       صاعدة حركة من لة لبد مكانة؟

 ( ) هذا      تنيح ت ل ا زمان قولتهالكم اللى الكلمة وفاكرين  



لثانى        ا السعرى الزمنى النطاق فى ويحدث اراة الى  

عمل   5يعنى يصعد      4 ان الزوج ويحاول صغيرة قمم  

دون  

اللى         ودة تذبذب نطاق يكون عايز الخر وفى جدوى  

الشهباء       او السوبابلكس بتوع الخوة علية بيشتغلوا

مبيبقوش       انهم الطريقة فى الضعف نقطة بس  

يكون       اين والى النطلق سيحدث متى عارفين  

التجاة

ان       ويجب العكسية المضاعفات بنظام بيدخلوا لذلك  

للنطلق     لستعداد الشارت امام ينتظروا

النطلق        سيحدث متى عارفين ا بفضل هنا لكن  

ا         شاء ان هيحصل اللى اية متوقعين كدة يبقى  

السوبابلكس       مع للتعامل جديدة طريقة عرفنا وادينا  

خدمة  اى

هذا          يتحقق ولم غلط دة الكلم كل ان فرضنا طيب  

المحكم  السناريو



رحلة        فى فعلناها وكما السوق طريق خريطة قدامنا  

ا        شاء ان الهبوط رحلة فى سنفعلها الصعود

النقطة   ا 1عندن 3 2 2 حدودها    5 اخر جزبها ومنطقة  

1هو  3 3 1 شكرا       0 يبقى اعلها يومين اغلق لو وا  

الجولة      هذة بخسارة ونرضى خاطئ يلنا تحل  

والمعركة  

مستمرة  مازالت

خسارة        لمجرد والخوف الهلع هذا ارى 2انما او 0  

3 صراحة     0 غريبة حاجة تبقى نقطة

لله        والحمد كبيرة خسارة نهاردة ا خسرت منا طيب  

جدا  عادى

هذة         بفضل ثم ا بفضل الحساب دبلت ياما ا من  

الطريقة

ول          يصح ل هذا الخوة بين العراك هذا ارى انما  

عليكم    يرضى ا يجوز

اية؟        فية حامد ومحمد انت فوكسى ياعم وانت



انتقادات         الى تعرضت عندما كدة غضبت كنت لو نا ا  

هو         ول انت مكنتش لعب مش ل وقولت شديدة  

اية؟       ول الطريقة هذة عن حاجة شوفت

وصلوا        بالله واستهدوا جماعة يا كدة دماغكم كبروا  

النبى  على
هههههههههههه ونسيت ااقلكم حاجة

 انا استغربت جدا لما لقيت الهبوط اللى حصل امبارح دة جاء بسهولة
ويسر والدنيا كلها داخاة مع التجاة ياحلوة

 طيب فين الكمين المنتظر للبائعين؟ وفين خدعة النطلق لعلى وبينى
 وبنكم وا كنت خايف

 اساسا ل يمكن للغلبية ان تاخذ التجاة من البداية ويجب اخراج الغلبية
من السوق قبل اخذ التجاة الصحيح

 فيمكن فى اليومين اللى فاضلين دول تحدث خدعة الصعود القوى بشمعة
 كبيرة كدة ول اخبار مضللة

 فلننتظر ونرى ما سوف يحدث

وا المستعان



 brgs المشاركة الصلية كتبت بواسطة

  من الفرنك دولر اغلطت وثقلتمرجن حسابيارجوكم ادعولي ربنا يعوض عليه .....فلقد 

 مع اني بايع اليورو بعنف كمان ولكن هذا ما حصل

 ربي يبعد المارجن عنكم لنه يخطف الروح

( ما اقول ال (ل حول ول قوه ال بله

4*1او 2*1 :يا دكتور امس ما استجاب ربنا دعائي (يهبط اليورو همسه  ) 

 ل ما اعطى ول ما اخد

ساعود لكم عندما اعزز حسابي

استودعكم السلمه

مشاركة الخ الصنقور

معوضة أخي العزيز
وربك جابها في المال ول في العيال

أخي الطريقة زي الفل وا لم ولن أجد ليس أفضل بل مثلها في حياتي
 ول ادارة حساب ول حاجة ول خوف ول حاجة

 بس همسة صغيرة العيب فينا نحن في التنفيذ واستخدام الطريقة
90حرفع شارت الفرنك اللي دوخك وبال عليك حدد لي الشمعتين اللتان كسرتا الزاوية   

  كما حدده الخ الكبيرلدون شمعة عاكسة بينهما وهو شرط الدخوولكن ......................... ولكن 
حمادة

أو بإغلق كامل لشمعة أربعة ساعات فوق الزاوية كما وضعه مشكورا للتأكيد حبيبي برين ا
120والكلم نفسه بالنسبة لليورو والزاوية 

وفي الخر معوضة



الزمالك        ماتش على اتفرج روحت جماعة يا معلش

ان         جيدة المختارة النقطة بان وثقتى ا فى لثقتى  

ا  شاء

افضل        اجد لم تحفة لشارت كوكتيل عملت وبصراحة  

صراحة  منة

اروع   ول واحترام



 forexmen المشاركة الصلية كتبت بواسطة
تسلملنا يا دكتور - ما الفاصل الزمني ؟

 شمعة72 فاصل 72فريم الدقيقة الزاوية 
 وبهذة العدادات انتقل مباشرة الى فريم الخمس دقائق وعيش مع

الترندات المستقبلية والقنوات المحترمة

وبركاتة     ا ورحمة عليكم السلم

جميعا    اخوانى لكم وشكرا

الموقف  متابعة  



موعدة         يأتى حتى يتذبذ سيظل الزوج ان ذكرنا كما  

الكبير   الفريم على

لة        وبقى الصغيرة النطاقات على مهمتة انجز فقد  

الكبير    الفريم على النجاز  

ا         باذن انهيار نة ا اعلم تعالى وا امامى وارى

توقعت        كما للعظام تكسير عمل تم وانة خصوصا  

الن        حتى السوق من يلة بالقل ليست فئة واخراج

بعدم       المتداولين ية ب اغل لدى الحيرة هذة وايضا  

التجاة  معرفة

سيئة        حالة الى اخرى لفئة النفسية الحالة ووصول  

مؤشر        ذاتة حد فى وهذا بالصعود اقتناعهم وعدم  

لى     بالنسبة القل على قوى

دة؟   الشارت فاكرين



للذكرى   شارت سميتة  

ليورو       ا تاريخ ل ذكرى فعل ويكون يسهل وربنا  

ا         بفضل انة وخصوصا لية بية متفائل عارف ومش  

القمة         لهذة توقعى عن واحدة نقطة ال يعكس لم

اتها        معطي مع واتعامل القمة هذة ساعتمد ا وبأذن

ساعات       الربع لفريم الرئيسى الشارت عندنا طبعا  

سابقا      عنة تكلمنا الذى الدايلى بنطاق

تمام          فى ا شاء ان غدا النهيار موعد ان نا وقول  

القاهرة    بتوقيت الرابعة الساعة



الرباع        اغلقات جميع ان لحظت الشكل هذا وفى  

خير        بشرة ولعلها المنتصف خط اسفل تكون ساعات  

السفلى         المثلث على ماشى يفضل يمكن ا شاء ان

العلوى      المثلث الى ينتقل يمكن او

 هذا ماسوف نحددة قريبا

وطبعا كل هذا يلغى بكسر القمة والتى اعتقد انة صعب حاليا كسرها

وعلى فكرة باذن ا الذهب سينهار غدا ان شاء ا

يعنى كل واحد يلم الدهب اللى عندة فى البيت ويروح يبيعة

اترككم الن ونلتقى فى الغد ان شاء ا

وتصبحون على خير



مشاركة للخ براين

على         لتالي ا الشارت شوفوا الجدد اخواني يا 4طيب  

بتاعي         الشارت عن محدث دا الشارت طبعا ، ساعات  

السابق  

الساعة      النعكاس وقت حدوث 1قبل 6 0 3بتاريخ  0 1-

1-2 0 1 انعكست       1 ئلة ها شمعة هناك موضح هو كما  

كسب        والكل هنا ليف الفرصة هذه وكانت بالدقيقة  

لله   والحمد ...منها

الوقت        في الحمر السهم من النعكاس تم الن  

ويكسر       يتذبذب الماضي السبوع ليورو ا وبقي المحدد  

هو         السبوع وهذا اتجاه له يعرف ل حتى عظام  

باذنه         غدا يكون وممكن ا شاء ان الحسم اسبوع  

تعالى  ...

عنه        نحكي كنا اللي الزمني السعري التوافق شايفين  

نموذجي        الشارت هذا اعتبر نا فا ، الموضوع في  

في        دليل لكم يكون حتى لديكم وحفظه للتعلم  



الوقت       جاء لنه النعكاس موعد لمعرفة المستقبل  

يوم   3وهو 1-1-2 0 1 عند     2 زال ما السعر ولكن  

2الزاوية  1 الى        6 يصل ان عليه يجب كان لكن ،  

1 3 3 5 الزاوية   2 2عند 8 ترون     8 لذلك يصل لم لكنه  

العنيف   لتذبذب ا ...هذا

ا       ي جل وضح قد المر يكون ان ...ارجو

sammari المشاركة للخ

السلم عليكم ورحمة ا وبركاته
 اتمنى ان تكونو جميعا مسترخين في هذه الجازة للستعداد

.للسبوع الجديد بإذن ا
 اريد ان اوضح لكم إخواني الكرام، ان امامكم طريقة للمتاجرة
 فريدة من نوعها، وفيها جميع علوم المتاجرة وبطريق مبسطة

http://forum.arabictrader.com/u30558.html


 يفهمها اي كان مستواه العلمي. وكل هذا مجانا بدون مقابل، في
 سبيل ا وفي سبيل نيل رضاكم. ركزو جيدا في اي شارة التي

 ترسم عليها اربع أو خمسة خطوط عرض وطول اي مخربشات،
 وستجدون انكم تتبعون أو تستخرجون لي عملة أو سهم اول

  لسعر وهيالنحراف المعياري، ثانيا ميزان ثقله السعري والزمني
 هذه الخطوط التي ترسمونها وتسمونها الترند الوهمي المستقبلي

 و يمش عليها السعر وعلى متوسها وبالمناسبة هناك برنامج
، جدماركت البروفيلللمتاجر يتفخرون الغربيون الذي يسمونه   

 معقد لفهمه، أما ماركت البروفيل الدكتور حمادة يفهمه اي واحد
 ،فينا

 هناك من يتكلم عن المتاجرة الفراكتالية، ويعقدونه اكثر، ورغم
 ذالك الخ حمادة سهلها علينا، ترسم اربع خطوط و سترى انك

 رسمت مثلثات مماثلة لبعضها و منقسمة لقسام متساوية و اشكال
 هندسية متناظر، تجدون ان اي زوج او سهم يمشي عليه مثل هذا

 الكون الذي نعيش فيه دائما يبحث عن نقط توازنه، ونرجع
 للمواج، الدكتور حمادة من الول بدأ موضوعه بشارة الدقيقة ول
 أظن أنه كان عشوائيا وإنما ليفهمنا اننا من هنا نستطيع ان نقبظ

 رأس الخيط لطريق اي عملة نتاجر عليها وندرس المواج و
 .نتبعها حتى تلتقي مع بعضها كلها ونركبها ثم الى الهدف

 انا عارف ان البعض سيقولون ما هذا الذي يقوله هذا الرجل، إحنا
 مالنا ومال المثلثات والفركتالت وهذه الزعبلت، و لكن صدقونى
 كل ما اريد ان اقوله اوصله إليكم إخواني هو ان ل تفرطو في ما

 بين ايديكم وما يقدمه هذا الرجل بما منحه ا له من علم وتواضع
.بارك ا فيه

 وتعرفون حق المعرفة ما بين ايديكم، وبعدها تسمعون إسم جديد
 غربي وتعتقدون انه قد وجدتم سرالفوركس، وإنما السر أمامكم
 في هذ الموضوع وأخبركم بشئ آخر، نحن العرب من احسن

 وأذكى علماء الغرب، في اي علم تريدون، ولكن مع السف في
.بلداننا العربية بدون إستثناء ظاهرة هجرة الدمغة لم تنتهي بعد

.تحياتي للجميع



تم بحمد ا






